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BAB II 

LANDASAN TEORITIS 

A. Pengertian Efektivitas 

Menurut At Adi Candra dan Plus Abdillah (2000:139) Kata efektiv berasal 

dari bahasa Inggris, yaitu effective yang berarti akibat, berhasil, berpengaruh atau 

sesuatu yang dilakukan berhasil dan berpengaruh dengan baik. Kamus ilmiah 

populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan hasil guna atau 

menunjang tujuan. Menurut  H. Emerson yang dikutip Soewarno Handayaningrat 

S. (1994:16) yang menyatakan bahwa “Efektivitas adalah pengukuran dalam arti 

tercapainya tujuan yang telah ditentukan sebelumnya”. Menurut Nurul Qurrotien 

selaku pengampu bidang fiqh di MTsN Ngemplak berpendapat bahwa proses 

pembelajaran dapat dikatakan efektiv apabila peserta didik mengalami 

perubahan, baik dari sisi kognitif, afektif, dan psikomotorik. Dalam arti dari tidak 

tau menjadi tau, dan dari tidak mau menjadi mau dalam belajar, dan proses 

pembelajaran tersebut membekasi dalam benak juga jiwa peserta didik (14 April 

2015).Sedangkan pengertian efektivitas secara umum yang penulis dapatkan dari 

hasil browsing di internet24-April-2015, menunjukan sampai seberapa jauh 

tercapainya suatu tujuan yang terlebih dahulu ditentukan. Hal tersebut sesuai 

dengan pengertian efektivitas menurut Hidayat (1986) yang menjelaskan bahwa 

:“Efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target 

(kuantitas,kualitas dan waktu) telah tercapai. Dimana semakin besar presentase 

target yang dicapai, makin tinggi efektivitasnya”. Dengan kata lain, seorang guru 

harus dapat memilah dan memilih metode yang efektiv dan tepat untuk 

pencapaian target atau tujuan pembelajaran. 

Dari pengertian-pengertian di atas dapat difahami bahwa efektivitas dalam 

suatu pembelajaran, berkenaan dengan sejauh mana ketepatan sasaran dari proses 

pembelajaran tersebut sesuai dengan tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan 

dan direncanakan sejak awal.  
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Agar proses pembelajaran berjalan efektif, hendaknya memperhatikan 

beberapa hal sebagai berikut: 

1. Pembelajaran diselenggarakan dengan pengalaman nyata dan lingkungan 

otentik, karena hal itu diperlukan untuk memungkinkan seseorang 

berproses dalam belajar (belajar untuk memahami, belajar untuk berkarya, 

dan melakukan kegiatan nyata) secara maksimal 

2. Isi pembelajaran harus didesain sedemikian rupa dengan karakteristik 

siswa karena pembelajaran berfungsi sebagai mekanisme adaptif dalam 

proses kontruksi (rancangan), dekontruksi dan rekontruksi pengetahuan, 

sikap dan kemampuan. 

3. Menyediakan media dan sumber belajar yang dibutuhkan 

4. Penilaian hasil belajar terhadap siswa dilakukan secara formatif sebagai 

diagnosis untuk menyediakan pengalaman belajar secara 

berkesinambungan dan dalam tingkat belajar sepanjang hayat 

 

Pembelajaran dengan kondisi tersebut adalah pembelajaran efektif menurut 

Ngalimun (2012:3-4) dalam bukunya yang berjudul Strategi dan Model 

Pembelajaran. Dimana dengan melalui pembelajaran siswa memperoleh 

keterampilan-keterampilan yang spesifik, pengetahuan dan sikap dengan kata lain 

pembelajaran efektif akan terjadi apabila terjadi perubahan-perubahan pada aspek 

kognitif, afektif dan psikomotorik (Reiser Robert, 1996). Dan guru merupakan 

sentral  di dalam proses pembelajaran dan dipandang sebagai pusat informasi dan 

pengetahuan. Sedangkan peserta didik dianggap sebagai objek (Target) yang 

secara pasif menerima sejumlah pengetahuan dan informasi dari guru. 

 

B. Pengertian Dan Macam-Macam Metode Pengajaran 

1. Pengertian Metode Pengajaran 

Menurut Lgn. S. Ulihbukit karo-karo dkk (1984:3) Istilah metode 

pengajaran terdiri dari metodologi dan pengajaran. Istilah metodologi terdiri 
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dari metode dan logi. Metode berasal dari bahasa greeka, metha (= melalui 

atau melewati) dan hodos (= jalan atau cara). Metode berarti jalan atau cara 

yang harus dilalui untuk mencapai tujuan tertentu. Logi berasal dari kata 

logos yang artinya ilmu. Dengan demikian maka metodologi berarti suatu 

ilmu yang membicarakan tentang jalan atau cara yang harus dilalui untuk 

mencapai tujuan tertentu. Istilah pengajaran berakar kata “ajar”. Dari kata 

dasar “ajar” ini, dapat dibentuk kata benda yaitu dengan menambah awalan 

pe- dan akhiran –an. Awalan dan akhiran pe-an dapat membedakan kata 

“ajar” itu, misalnya menjadi pelajar (= orang yang belajar dan diajar), atau 

pengajaran yang artinya bahan pelajaran yang disajikan atau proses penyajian 

bahan pelajaran. Dalam uraian ini dapat kita artikan proses penyajian bahan 

oleh seseorang kepada orang lain dengan tujuan agar orang lain itu menerima, 

menguasai dan mengembangkan bahan itu. Bahan atau tegasnya bahan 

pelajaran di sini berarti “sesuatu” yang dapat berwujud pengetahuan, 

kecekatan atau keterampilan, aktivitas serta hasil-hasil budaya pada 

umumnya. 

Dari penjelasan di atas mengenai metodologi pengajaran, dapat penulis 

ambil kesimpulannya, bahwa metodologi pengajaran merupakan suatu ilmu 

yang membicarakan tentang cara atau jalan yang harus dilalui untuk 

mencapai tujuan pengajaran. Cara atau jalan yang harus dilalui itu dalam 

dunia pendidikan dan pengajaran dinamakan metode mengajar. Metode 

mengajar dalam dunia pendidikan dan pengajaran berfungsi sebagai salah 

satu alat (disamping alat lain misalnya alat penilaian, alat peraga) yaitu alat 

untuk menyajikan bahan pelajaran dalam rangka pencapaian tujuan 

pengajaran. 
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2. Hubungan Antara Tujuan Dan Metode Pengajaran 

Menurut B. Suryobroto (1986:4-5). Bahwa pada prinsipnya proses 

pendidikan dan pengajaran di sekolah di dalamnya dijiwai oleh empat unsur 

penting pendidikan, yang semuanya berkaitan erat hingga merupakan suatu 

kerangka dasar yang tidak mungkin lagi untuk dipisahkan. Yang di maksud 

empat unsur di atas adalah; 

a. Filsafat hidup bangsa 

Filsafat hidup bangsa sudah jelas dan tegas yakni pancasila; 

merupakan landasan dalam berfikir , berbicara, dan bertindak dalam hidup 

kita. Kadang di sebut sebagai “way of life”. Oleh karena itu dengan 

sendirinya landasan, pedoman, dan pegangan umum kita dalam aksi 

pendidikan bersumber pada pancasila. Demikian dengan filsafat 

pendidikan kitapun tidak bisa lain dari pada filsafat hidup sendiri. Inilah 

yang harus dipegang erat-erat dan menjiwai sang guru dalam tugasnya di 

sekolah 

b. Tujuan atau cita-cita pendidikan 

Hal ini sebenarnya merupakan jelmaan dalam konkritnya dari filsafat 

hidup bangsa. Proses pendidikan dan pengajaran harus menuju kepadanya; 

oleh karena itu guru dapat memandangnya sebagai pegangan khusus, 

sebagai arah ke mana guru harus mengarahkan anak didiknya 

c. Proses atau pelaksanaan pendidikan 

Hal ini adalah sebagai usaha dalam mewujudkan tujuan pendidikan. 

Dalam proses pendidikan inilah arti pentingnya cara-cara atau metode 

bagaimana kecakapan dan pengetahuan akan disampaikan kepada anak 

didik. Maka muncul berbagai pemikiran masalah metode pengajaran 
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d. Penilaian pelaksanaan pendidikan 

Penilaian di maksudkan untuk melihat kemajuan belajarnya anak didik 

di suatu saat, atau untuk mengetahui sejauh mana tujuan pendidikan telah 

didekati. 

Dari uraian di atas dapat difahami bahwa ke empat unsur tersebut perlu 

dijamin sebagai kesatuan organis karena dengan demikian guru dapat bertanggung 

jawab sepenuhnya atas tugasnya dilapangan pendidikan dan pengajaran 

 

3. Manfaat Mengetahui Metodologi Pengajaran 

Menurut Lgn. S. Ulihbukit karo-karo (1984:7) Setiap ilmu tentulah ada 

gunanya, demikian juga dengan metodologi pengajaran sebagai salah satu 

ilmu, tentu dan pasti ada manfa’atnya. Metodologi pengajaran sangatlah 

berguna, khususnya bagi para pendidik (guru) misalnya mengetahui ilmu ini, 

para pendidik akan mempunyai pegangan dalam memilih metode mengajar 

yang tepat dan efektiv untuk diaplikasikan dalam mengajar. 

Uraian singkat di atas dapat disimpulkan bahwa selain itu juga 

metodologi pengajaran dapat menjadi pedoman dan alat evaluasi bagi 

tindakan-tindakan guru dalam mendidik dan mengajar. 

  

4. Macam-Macam Metode Pengajaran 

Tentunya agar psoses belajar mengajar dapat terlaksana dengan baik, 

efektif dan mencapai sasaran yang ditargetkan dalam tujuan pembelajaran, 

maka salah satu faktor penting yang harus diperhatikan adalah menentukan 

cara mengajarkan bahan pelajaran kepada siswa dengan memperhatikan 
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tingkat kelas, umur, dan lingkungannya tanpa menafikan (mengtiadakan) dan 

mengabaikan faktor-faktor lain.  

Menurut Abiddin Nata (2009:181) Dilihat dari segi langkah-langkah 

dan tujuan kompetensi yang ingin dicapai, terdapat sejumlah metode yang 

dikemukakan para ahli. Yaitu metode ceramah, tanya jawab, domonstrasi, 

karyawisata, penugasan, pemecahan masalah (problem solving 

method/reflecting thingking method), diskusi, simulasi, eksperimen, 

penemuan, dan proyek atau unit. 

Berdasarkan pendapat para ahli pendidikan, maka sesuai dengan judul 

penelitian (Efektivitas metode demonstrasi dalam pembelajaran Fiqh pada 

siswa-siswi kelas IX di MTsN Ngemplak), dalam hal ini penulis hanya akan 

menjelaskan lebih rinci terkaitmetode demonstrasi; yang meliputi pengertian 

metode demonstrasi, langkah-langkah metode demonstrasi, kebaikan dan 

kelemahan metode demonstrasi serta cara mengatasi kelemahannya. 

 

C. Metode Demonstrasi 

1. Pengertian Metode Demonstrasi 

Menurut At. Adi Candra, Plus Abdillah (200:118) kata demonstrasi 

berasal dari bahasa inggris, yaitu demonstration atau demonstrate, yang 

artinya mempertontonkan atau mempertunjukan.Menurut Abuddin Nata 

(2009:183) metode demonstrasi ialah cara penyajian pelajaran dengan 

meragakan atau mempertunjukan kepada peserta didik tentang suatu proses, 

situasi atau benda tertentu yang sedang dipelajari, baik yang sebenarnya 

maupun tiruannya.Sedangkan menurut Lgn. S. Ulihbukit karo-karo dkk 

(1984:36), bahwa metode demonstrasi adalah suatu cara menyajikan bahan 

pelajaran dengan memperlihatkan atau mempertunjukan sesuatu proses dan 

hasil dari proses itu untuk mencapai tujuan pengajaran. Metode demonstrasi 

ini amat baik digunakan untuk menjawab atas pertanyaan : bagaimana cara 
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membuatnya? Apa akibatnya apabila faktor tertentu dipenuhi atau tidak 

dipenuhi? Bagaimana cara bekerjanya? 

Dari beberapa pendapat di atas mengenai metode demonstrasi, dapat 

penulis fahami bahwa metode demonstrasi adalah suatu metode atau cara 

dimana seorang guru menyajikan dan menyampaikan bahan pelajaran dengan 

memperagakan ketika proses belajar mengajar berlangsung, sehingga peserta 

didik dapat menyaksikan secara langsung suatu proses untuk melakukan dan 

atau menjalankan sesuatu. 

Metode demonstrasi ini banyak digunakan dalam rangka mendapatkan 

gambaran yang lebih jelas tentang hal-hal yang berhubungan dengan proses 

pengaturan dan pembuatan sesuatu, proses bekerjanya sesuatu, proses 

mengerjakan atau menggunakannya, komponen-komponen yang membentuk 

sesuatu, membandingkan suatu cara dengan cara lain, dan juga untuk 

mengetahui dan melihat kebenaran sesuatu. Metode demonstrasi dilaksanakan 

dengan pertimbangan adanya tingkat perkembangan berpikir yang berbeda-

beda, dimulai dari yang konkret kepada yang abstrak.  

Selain itu juga metode demonstrasi didasarkan pada asumsi bahwa 

mengerjakan dan melihat langsung jauh lebih baik dibanding sekedar 

mendengar, adanya sifat perbedaan pelajaran yang antara lain adanya 

pelajaran yang mengharuskan atau membutuhkan peragaan, serta adanya 

perbedaan tipe belajar peserta didik, yakni ada yang tipe visual, auditif, 

motorik, dan campuran. 

Seperti halnya dalam pembelajaran fiqh, metode demonstrasi 

diterapkan untuk menjelaskan atau memperagakan materi shalat, thoharoh, 

haji, perawatan jenazah dan sebagainya. Dengan harapan melalui metode 

demonstrasi proses kegiatan belajar mengajar semakin jelas, mudah diingat 

dan difahami, proses belajar lebih menarik, dan dapat mendorong kreativitas 



14 
 

peserta didik, dan pastiya lebih memotivasi untuk lebih giat dan rajin dalam 

belajar. 

 

2. Langkah-Langkah Penerapan Metode Demonstrasi 

Menurut Lgn. S. Ulihbukit dkk (1984:36-37), menjelaskan bahwa 

jalanya pengajaran dengan metode demonstrasi adalah sebagai berikut; 

a. Langkah pertama guru menerangkan dan menjelaskan tujuan dari 

diadakannya demonstrasi, misalnya agar pelajar mengetahu proses apa 

yang terjadi, cara bekerjanya alat tertentu, benar tidaknya hipotesa. 

b. Langkah kedua guru atau murid, atau guru bersama murid 

menyediakan alat-alat yang digunakan. Dalam langkah ini guru 

menerangkan fungsi alat-alat tersebut atau menerangkan tentang 

pemakaian alat-alat tersebut. 

c. Langkah ketiga guru menjelaskan urutan langkah-langkah dalam 

mempertunjukan sesuatu. 

d. Langkah keempat pelaksanaan dari demonstrasi. 

e. Langkah kelima mencatat dan menyimpulkan hasil. 

f. Langkah keenam, dalam langkah ini diadakan penilaian dan evaluasi 

atau membicarakan kebaikan-kebaikan dari apa yang telah dikerjakan 

atau membicarakan kekurangan-kekurangan dan cara-cara 

menanggulanginya 

Sebelum metode demonstrasi diaplikasikan dalam kelas, sebaiknya guru 

mengadakan uji coba terlebih dahulu, agar penerapannya di kelas dapat 

dilaksanakan dengan baik dan efektif juga dapat mencapai tujuan belajar mengajar 

yang telah ditentukan. Dengan mengadakan uji coba tersebut, guru dapat 

mengetahui kekurangan dan kesalahan praktek secara lebih dini dan masih ada 

waktu atau peluang untuk memperbaiki dan menyempurnakannya. Langkah 

selanjutnya dari metode ini adalah merealisasikannya, yaitu saat guru 
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memperagakan atau mempertunjukkan suatu proses atau cara melakukan sesuatu 

sesuai materi yang diajarkan. Kemudian siswa disuruh untuk mengikuti atau 

mempertunjukkan kembali apa yang telah dilakukan guru. Dengan demikian 

unsur-unsur manusiawi siswa dapat dilibatkan. Baik emosi, intelegensi, tingkah 

laku serta indera mereka, pengalaman langsung itu memperjelas pengertian yang 

ditangkapnya dan memperkuat daya ingatnya untuk mengetahui apa yang 

dipelajarinya. Lebih lanjutnya agar guru mengetahui sejauh mana keberhasilan 

dari nmetode demonstrasi, guru mengevaluasi dengan cara menyuruh murid 

mendemonstrasikan apa yang telah didemonstrasikan atau dipraktekkan guru. 

Dalam prakteknya, metode mengajar tidak selalu digunakan sendiri-sendiri, 

tetapi juga merupakan kombinasi dari beberapa metode mengajar, agar proses 

pengajaran berjalan efektif. Seperti halnya dengan mengkombinasikan antara 

metode ceramah, demonstrasi, dan eksperimen. Penggunaan metode demonstrasi 

selalu diikuti dengan eksperimen. Apapun yang didemonstrasikan, baik oleh guru 

maupun siswa (yang dianggap mampu untuk melakukan demonstrasi), tanpa 

diikuti dengan eksperimen tidak akan mencapai hasil yang efektiv. Dalam 

melaksanakan demonstrasi, seorang demonstrator menjelaskan apa yang akan 

didemonstrasikannya (biasanya suatu proses), sehingga semua siswa dapat 

mengikuti jalannya demonstrasi tersebut dengan baik. Metode eksperimen 

merupakan metode dimana siswa mencoba untuk mempraktekannya suatu proses 

tersebut, setelah melihat atau mengamati apa yang telah didemonstrasikan oleh 

seorang demonstrator. Eksperimen juga dapat dilakukan untuk membuktikan 

kebenaran sesuatu, misalnya menguji sebuah hipotesis.  

Dan juga dalam pelaksanaannya, metode demonstrasi dan eksperimen dapat 

digabungkan; artinya, setelah dilakukan demonstrasi kemudian diikuti eksperimen 

dengan disertai penjelasan secara lisan (ceramah). Jika ketiga metode tersebut 

dikombinasikan, maka kegiatan yang mungkin dilakukan adalah sebagai berikut ; 
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Tabel 1 

Kombinasi metode 

No  Langkah -

langkah 

Jenis kegiatan belajar mengajar (KBM) 

1 Persiapan  1. Menciptakan kondisi belajar siswa untuk 

melaksanakan demonstrasi dengan ; 

- Menyediakan alat demonstrasi 

- Tempat duduk siswa 

2 Pelaksanaan  2. Menyampaikan materi atau Mengajukan masalah 

kepada siswa (ceramah). Melaksanakan 

demonstrasi ; 

- Menjelaskan dan mendemonstrasikan suatu 

prosedur atau proses 

- Usahakan seluruh siswa untuk mengikuti, 

mengamati demonstrasi dengan baik 

- Beri penjelasan yang padat, tapi singkat 

- Hentikan demonstrasi kemudian adakan tanya 

jawab 

3 Evaluasi atau 

tindak lanjut 

3. Beri kesempatan siswa untuk menindak lanjuti 

mencoba melakukan sendiri (eksperimen) 

4. Membuat kesimpulan dari hasil demonstrasi 

5. Mengajukan pertanyaan kepada siswa 

 

 

3. Kelebihan Dan Kekurangan Metode Demonstrasi 

Menurut Syaiful Bahri Djamarah, dan Aswan Zain (2013:99-101), 

bahwa yang menjadi kelebihan metode demonstrasi adalah sebagai berikut; 

a. Dapat membuat pengajaran menjadi lebih jelas dan lebih konkrit, 

sehingga menghindari verbalisme (pemahaman secara kata-kata atau 

kalimat) 

b. Siswa lebih mudah memahami apa yang dipelajari 
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c. Proses pengajaran lebih menarik 

d. Siswa dirangsang untuk aktif mengamati, menyesuaikan antara teori 

dengan kenyataan, dan mencoba melakukannya sendiri. 

Sedangkan yang menjadi kekurangan metode deminstrasi adalah 

sebagai berikut; 

a. Metode ini memerlukan keterampilan secara khusus, karena tanpa 

ditunjang dengan hal itu, pelaksanaan demonstrasi akan tidak efektiv 

b. Fasilitas seperti peralatan, tempat, dan biaya yang memadahi tidak 

selalu tersedia dengan baik 

c. Demonstrasi memerluka kesiapan dan perencanaan yang matang 

disamping memerlukan waktu yang cukup panjang, yang mungkin 

terpaksa mengambil waktu atau jam pelajaran lain. 

Dari uaraian diatas dapat disimpulkan bahwa yang menjadi kelebihan 

metode demonstrasi adalah dapat membuat proses pengajaran lebih jelas dan 

menghindari verbalisme, siswa lebih mudah untuk memahami isi materi, 

memancing siswa untuk lebih aktif dan proses pembelajaran menjadi 

menarik. 

Sedangkan yang menjadi kekurangan metode demonstrasi adalah 

dibutuhkannya keterampilan khusus, butuh fasilitas dan waktu yang cukup 

panjang. 

 

4. Cara Mengatasi Kelemahan Metode Demonstrasi 

Ditinjau dari sudut kelebihan dan kekurangan metode demonstrasi, 

maka terdapat beberapa cara untuk mengatasi dan mengurangi kelemahan 

dari metode demonstrasi tersebut yang penulis dapatkan dari hasil browsing 

di internet pada hari jum’at 24-04-2015 pkl 00:55. Diantaranya adalah: 

a. Menentukan hasil yang ingin dicapai dalam jam pelajaran/pertemuan 

tersebut 

b. Mengarahkan Demonstrasi tersebut sedemikian rupa sehingga peserta 

didik memperoleh pengertian dan gambaran yang benar, pembentukan 

sikap serta kecakapan praktis 
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c. Memilih dan mengumpulkan alat-alat Demonstrasi yang akan 

dilaksanakan 

d. Mengusahakan agar seluruh peserta didik dapat mengikuti pelaksanaan 

Demonstrasisehingga mereka memperoleh pengertian dan pemahaman 

yang sama 

e. Memberikan pengertian yang sejelas-jelasnya tentang landasan teori 

dari topik yangdidemonstrasikan 

f. Mendemonstrasikan hal-hal yang bersifat praktis dan berguna dalam 

kehidupan sehari-hari 

g. Menetapkan garis besar langkah-langkah Demonstrasi yang 

dilaksanakan dan mengadakan Try Out (uji coba) sebelum 

mengadakan Demonstrasi sehingga dalampelaksanaannya tepat 

sasaran dan lebih efisien 

 

D. Makna Belajar Mengajar 

Kegiatan belajar mengajar adalah suatu kondisi yang dengan sengaja 

diciptakan. Gurulah yang menciptakannya guna membelajarkan anak didik. Guru 

yang mengajar dan anak didik yang belajar. Perpaduan antara dua unsur 

manusiawi ini lahirlah interaksi edukatif dengan memanfaatkan bahan sebagai 

mediumnya. Disana semua komponen pengajaran diperankan secara optimal guna 

mencapai tujuan pengajaran yang telah ditetapkan sebelum pengajaran 

dilaksanakan. 

Menurut Syaiful Bahri Djamarah, dan Aswan Zain (2013:37), Sebagai guru 

sudah menyadari apa yang sebaiknya dilakukan untuk menciptakan kondisi 

belajar mengajar yang dapat mengantarkan anak didik ke tujuan. Disini tentu saja 

tugas guru berusaha menciptakan suasana belajar yang menggairahkan dan 

menyenangkan bagi semua anak didik, suasana belajar yang tidak menggairahkan 

dan menyenangkan bagi anak didik biasanya lebih banyak mendatangkan kegiatan 

belajar mengajar yang kurang harmonis dan tidak kondusif. Anak didik gelisah 

duduk belama-lama di kursi mereka masing-masing. Kondisi ini tentu menjadi 

kendala yang serius bagi tercapainya tujuan pengajaran. Hal itu muski 
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diperhatikan oleh sang pendidik agar makna belajar mengajar tercapai sesuai 

tujuan yang diharapkan dalam belajar mengajar. 

Dari uraian di atas dapat difahami, bahwa makna belajar merupakan 

kegiatan yang bernilai edukatif, dalam arti belajar mengajar memiliki hakikat, 

ciri-ciri dan komponen. Ketiga aspek tersebut muski diketahui dan difahami guna 

untuk menunjang tugas pendidik dimedan pengabdian pada lapangan pengajaran. 

 

1. Hakikat Belajar Mengajar 

Menurut Syaiful Bahri Djamarah, dan Aswan Zain (2013:38), bahwa 

dalam kegiatan belajar mengajar, anak didik adalah sebagai subjek dan 

sebagai objek dari kegiatan pengajaran. Karena itu, inti proses pengajaran 

tidak lain adalah kegiatan belajar anak didik dalam mencapai suatu tujuan 

pengajaran. Tujuan pengajaran tentu saja akan dapat tercapai jika anak didik 

berusaha secara aktif mencapainya. Keaktifan anak didik disini tidak hanya 

dituntut dari segi fisik, tetapi juga dari segi kejiwaan (psikologis). Bila hanya 

fisik anak yang aktif, tetapi pemikiran dan mentalnya kurang aktif, maka 

kemungkinan besar tujuan pembelajaran tidak tercapai. Ini sama halnya anak 

didik tidak belajar, karena anak didik tidak merasakan perubahan didalam 

dirinya. Padahal belajar pada hakikatnya adalah “perubahan” yang terjadi pada 

diri seseorang setelah berakhirnya melakukan aktivitas belajar. 

Kegiatan mengajar bagi seorang guru menghendaki hadirnya sejumlah 

anak didik. Berbeda dengan belajar. Belajar tidak selamanya memerlukan 

seorang guru. Cukup dengan banyak aktivitas yang dilakukan oleh seseorang 

di luar dari keterlibatan guru. Belajar di rumah cenderung menyendiri dan 

terlalu banyak mengharapkan bantuan dari orang lain. Apalagi aktivitas 

belajar itu berkenaan dengan kegiatan membaca sebuah buku tertentu. 

Mengajar pasti merupakan kegiatan yang mutlak memerlukan keterlibatan 

individu anak didik. Sebab bila tidak ada anak didik atau objek didik, siapa 

yang akan diajar. Hal ini perlu sekali guru sadari agar tidak terjadi kesalahan 

tafsir terhadap kegiatan pengajaran. Oleh karena itu, belajar dan mengajar 

merupakan istilah yang sudah baku dan menyatu didalam konsep pengajaran. 
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Dari penjelasan diatas dapat difahami. Bahwa hakikat belajar adalah 

“perubahan”, maka hakikat belajar mengajar adalah proses “pengaturan” yang 

dilakukan oleh guru. 

 

2. Ciri-Ciri Belajar Mengajar 

Menurut Syaiful Bahri Djamarah, dan Aswan Zain (2013:39-41), 

bahwa sebagai suatu proses pola atur atau kerangka berfikir, kegiatan belajar 

mengajar tidak terlepas dari ciri-ciri tertentu, yang menurut Edi Suardi sebagai 

berikut: 

a) Belajar mengajar memiliki tujuan, yakni untuk membentuk anak didik 

dalam suatu perkembangan tertentu. Inilah yang dimaksud dengan 

belajar mengajar itu sadar akan tujuan, dengan menempatkan anak 

didik sebagai pusat perhatian. Anak didik mempunyai tujuan, unsur 

lainnya sebagai pengantar dan pendukung. 

b) Ada suatu prosedur (jalannya interaksi) yang direncanakan, didesain 

untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Agar dapat mencapai tujuan 

secara optimal, maka dalam melakukan interaksi perlu ada prosedur, 

atau langkah-langkah sistematik dan relevan. Untuk mencapai suatu 

tujuan pembelajaran yang satu dengan yang lain, mungkin akan 

membutuhkan prosedur dan desain yang berbeda pula. 

c) Kegiatan belajar mengajar ditandai dengan suatu penggarapan materi 

yang khusus. Dalam hal ini materi yang khusus didesain sedemikian 

rupa, sehingga cocok untuk mencapai tujuan. Sudah barang tentu 

dalam hal ini perlu memperhatikan komponen-komponen yang lain, 

apalagi komponen anak didik yang merupakan sentral. Materi harus 

sudah didesain dan disiapkan sebelum berlangsungnya kegiatan belajar 

mengajar. 

d) Ditandai dengan aktivitas anak didik. Sebagai konsekuensi, bahwa 

anak didiki merupakan syarat mutlak bagi berlangsungnya kegiatan 

belajar mengajar. Aktivitas anak didik dalam hal ini, baik secara fisik 

maupun secara mental, aktif. Inilah sesuai dengan konsep CBSA. Jadi 
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tidak ada gunanya melakukan kegiatan belajar mengajar, kalau anak 

didik hanya pasif. Karena anak didiklah yang belajar, maka merekalah 

yang harus melakukannya. 

e) Dalam kegiatan belajar mengajar, guru berperan sebagai pembimbing. 

Dalam peranannya sebagai pembimbing, guru harus berusaha 

menghidupkan dan memberikan motivasi, agar terjadi proses interaksi 

yang kondusif. Guru harus siap sebagai mediator dalam segala situasi 

proses belajar mengajar, sehingga guru akan merupakan tokoh yang 

dilihat dan ditiru tingkah lakunya oleh anak didik. Guru (akan lebih 

baik bersama anak didik) sebagai designer akan memimpin terjadinya 

interaksi. 

f) Dalam kegiatan belajar mengajar membutuhkan disiplin. Disiplin 

dalam kegiatan belajar mengajar ini diartikan sebagai suatu pola 

tingkah laku yang diatur sedemikian rupa menurut ketentuan yang 

sudah ditaati oleh pihak guru maupun anak didik dengan sadar. 

Mekanisme konkret dari ketaatan pada ketentuan atau tata tertib itu 

akan terlihat dari pelaksanaan prosedur. Jadi, langkah-langkah yang 

dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang sudah digariskan. 

Penyimpangan dari prosedur berarti suatu indikator pelanggaran 

disiplin. 

g) Ada batas waktu untuk mencapai tujuan pembelajar tertentu dalam 

sistem berkelas (kelompok anak didik), batas waktu menjadi salah satu 

ciri yang tidak bisa ditinggalkan. Setiap tujuan akan diberi waktu 

tertentu, kapan tujuan itu harus tercapai. 

h) Evaluasi. Dari seluruh kegiatan diatas, masalah evaluasi masalah 

penting yang tidak bisa diabaikan, setelah guru melaksanakan kegiatan 

belajar mengajar. Evaluasi harus guru lakukan untuk mengetahui 

tercapai tidaknya tujuan pengajaran yang telah ditentukan. 

Dari uraian diatas dapat penulis simpulkan, bahwa hakikat belajar 

sebagai pengaturan dalam proses belajar mengajar yang memliki ciri-ciri 

tertentu. Diantaranya adalah; bahwa belajar memiliki tujuan, adanya suatu 
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prosedur yang telah direncanakan dan didesain, adanya penggarapan materi 

khusus yang ditandai dengan aktivitas anak didik dalam melakukan 

kandungan materi pembelajaran, guru berperan sebagai pembimbing yang 

memotivasi dan sebagai mediator agar proses pembelajaran kondusif, adanya 

kedisplinan dalam belajar mengajar, adanya batasan waktu, dan evaluasi 

untuk mengetahui tercapai atau tidaknya tujuan pengajaran. 

 

3. Komponen-Komponen Belajar Mengajar 

Menurut Syaiful Bahri Djamarah, dan Aswan Zain (2013:41),bahwa 

belajar mengajar sebagai suatu sistem, pasti mengandung sejumlah komponen. 

Diantaranya adalah, tujuan, bahan pelajaran, kegiatan belajar mengajar, 

metode, alat dan sumber serta evaluasi. 

Uraian singkat diatas dapat difahami bahwa untuk mendapatkan hasil 

belajar yang efektif dan sesuai tujan, maka segenap aspek yang berkaitan 

sebagai pendukung keberhasilan belajar, harus betul-betul diingat dan 

diterapkan dalam kegiatan belajar mengajar. Jika komponen tersebut 

direalisasikan dan diimplementasikan dalam proses belajar mengajar, besar 

kemungkinan tujuan belajar akan dicapai. 

 

4. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keberhasilan Belajar Mengajar 

Diantara faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan belajar 

mengajar menurut Syaiful Bahri Djamarah, dan Aswan Zain (2013:109), 

adalah sebagai berikut: 

1) Faktor tujuan 

Tujuan adalah pedoman sekaligus sebagai sasaran yang akan dicapai 

dalam kegiatan belajar mengajar. Kepastian dari perjalanan proses belajar 

mengajar berpangkal tolak dari jelas tidaknya perumusan tujuan 

pengajaran. Sedikit banyaknya perumusan tujuan akan mempengaruhi 

kegiatan pengajaran yang dilakukan oleh guru, dan secara langsung guru 

mempengaruhi kegiatan anak didik. Guru dengan sengaja menciptakan 

lingkungan belajar guna mencapai tujuan. Jika kegiatan belajar anak didik 
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dan kegiatan mengajar guru bertentangan, dengan sendirinya tujuan 

pengajaran pun gagal dicapai.Karena Tujuan adalah salah satu faktor yang 

mempengaruhi keberhasilan belajar mengajar dalam setiap kali pertemuan 

kelas. Jadi sudah jelaslah bahwa tujuan sangat berpengaruh atas 

keberhasilan belajar mengajar. 

 

2) Faktor guru 

Guru adalah tenaga pendidik yang melalui guru allah SWT 

memberikan sejumlah ilmu pengetahuan kepada anak didik di sekolah. 

Guru adalah seorang yang berpengalaman dalam bidang profesinya. 

Dengan keilmuwan yang dimilikinya, dia dapat menjadikan anak didik 

menjadi orang yang cerdas. Dan setiap guru pasti mempunyai kepribadian 

masing-masing sesuai dengan latar belakang kehidupan sebelum mereka 

menjadi guru. Kepribadian guru diakui sebagai aspek yang tidak bisa 

dikesampingkan dari kerangka keberhasilan belajar mengajar untuk 

mengantarkan anak didik menjadi orang yang berilmu pengetahuan dan 

berkepribadian. Dari kepribadian itulah mempengaruhi pola 

kepemimpinan yang guru perlihatkan ketika melaksanakan tugas mengajar 

dikelas. 

Pandangan guru terhadap anak didik akan mempengaruhi kegiatan 

mengajar guru dikelas. Guru yang memandang anak didik sebagai 

makhluk individual dengan segala perbedaan dan persamaannya, akan 

berbeda dengan guru yang memandang anak didik sebagai makhluk sosial. 

Perbedaan pandangan dalam memandang anak didik ini akan melahirkan 

pendekatan yang berbeda pula. Tentu saja hasil proses belajar 

mengajarnya pun berlainan. 

Sedangkan latar belakang pendidikan dan pengalaman mengajar 

Menurut Syaiful Bahri Djamarah, dan Aswan Zain (2013:112-113) adalah 

dua aspek yang mempengaruhi kompetensi guru dibidang pendidikan dan 

pengajaran. Guru pemula dengan latar belakang pendidikan keguruan 

lebih mudah menyesuaikan diri dengan lingkungan sekolah. Karena dia 
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sudah dibekali dengan seperangkat teori sebagai pendukung 

pengabdiannya. Kalaupun ditemukan kesulitan hanya pada aspek-aspek 

tertentu. Hal itu adalah suatu yang wajar. Jangankan bagi guru pemula, 

bagi guru yang sudah pengalamanpun tidak akan pernah dapat 

menghindarkan diri dari berbagai masalah disekolah. Hanya yang 

membedakannya adalah tingkat kesulitan yanbg ditemukan. Tingkat 

kesulitan yang ditemukan guru semakin hari semakin berkurang pada 

aspek tertentu seiring dengan bertambahnya pengalaman sebagai guru. 

Dari uraian di atas dapat penulis fahami, bahwa seorang guru 

merupakan pusat keberhasilan dan merupakan jantug pembelajaran. Oleh 

karena itu guru yang berlatar belakang bukan dari pendidikan ditambah 

dengan tidak berpengalaman, pasti nanti akan menemukan berbagai 

masalah dikelas, sehingga hal itu dapat mempegaruhi keberhasilan atau 

keefektivan belajar mengajar 

 

3) Faktor anak didik 

Tanggung jawab guru tidak hanya terpusat pada satu anak saja, 

melainkan dalam jumlah yang cukup banyak. Jumlah anak yang cukup 

banyak tentu saja dari latar belakang  kehidupan sosial keluarga dan 

masyarakat yang berlainan. Anak-anak berkumpul di sekolah pun 

mempunyai karakteristik yang bermacam-macam. Kepribadian mereka ada 

yang pendiem, periang, suka bicara, kreatif, keras kepala, manja dan 

sebagainya. Intelektual mereka juga dengan tingkat kecerdasan yang 

bervariasi. Biologis mereka dengan struktur atau keadaan tubuh yang tidak 

selalu sama. Oleh karena itu perbedaan anak pada aspek biologis, 

intelektual, dan psikologis ini dapat mempengaruhi kegiatan belajar 

mengajar.Dengan demikian, dapat diyakini bahwa anak didik adalah unsur 

manusiawi yang mempengaruhi kegiatan belajar mengajar berikut 

keberhasilan dari kegiatan itu, yaitu keberhasilan belajar mengajar. 

Ketiga faktor di atas merupakan salah satu diantara banyak faktor  yang 

dapat mempengaruhi keberhasilan belajar mengajar 
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E. Bidang Studi Fiqih 

1. Fiqih di MTs 

Mata pelajaran Fiqih di Madrasah Tsanawiyah sesuai hasil browsing 

penulis di internet pada tanggal 27 Mei 2015 adalah salah satu sub mata 

pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI). Mata pelajaran PAI di MTs.terdiri 

dari 4 (empat) sub matap elajaran, yaitu:  

a. AkidahAkhlak, 

b. Al-Qur’an Hadits, 

c. Fiqih, dan  

d. SejarahKebudayaan Islam. 

Mata pelajaran Fiqih dalam kurikulum Madrasah Tsanawiyah 

didefinisikan sebagai salah satu bagian mata pelajaran Pendidikan Agama 

Islam yang diarahkan untuk menyiapkan peserta didik untuk mengenal, 

memahami, menghayati, dan mengamalkan hukum Islam, yang kemudian 

menjadi dasar pandangan hidupnya(way of life) melalui kegiatan bimbingan, 

pengajaran, latihan, penggunaan pengalaman dan pembiasaan (Depag RI, 

2005: 46). 

2. Tujuan Fiqh di MtsN 

Menurut Tatang Ibrahim (2009:III) Pembelajaran fiqih di Madrasah 

Tsanawiyah bertujuan untuk membekali peserta didik agar dapat mengetahui 

dan memahami pokok-pokok hukum islam dalam mengatur ketentuan dari 

tata cara menjalankan hubungan manusia dengan allah yang di atur dalam 

fiqih ibadah dan hubungan manusia dengan sesama yang di atur dalam fiqih 

mu’amalah, dan juga peserta didik dapat melaksanakan dan mengamalkan 

ketentuan hukum islam dengan benar dalam melaksanakan ibadah kepada 

allah dan ibadah sosial. Pengalaman tersebut diharapkan menumbuhkan 

ketaatan menjalankan hukum islam, disiplin, dan tanggung jawab sosial yang 

tinggi dalam kehidupan pribadi maupun sosial. 
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3. Ruang Lingkup Fiqih 

Ruang lingkup fiqih di MTs berdasarkan standar isi Madrasah 

Tsanawiyah tahun 2008 berisi pokok-pokok materi: 

a) Hubungan manusia dengan Allah SWT. Hal ini berkaitan dengan 

materi Thaharah, Shalat, Zakat, Haji, Aqiqah, Shadaqah, Infak, 

Hadiah danWakaf. 

b) Hubungan manusia dengan sesama manusia. Bidang ini meliputi 

Muamalah, Munakahat, Penyelenggaraan Jenazah dan Ta.ziyah, 

Warisan, Jinayat, Hubbul Wathan dan Kependudukan. 

Di bawah ini adalah materi, standar kompetensi, kompetensi dasar dan 

alokasi waktu mata pelajaran fiqih kelas IX semester I dan II tahun ajaran 

2014-2015 dapat dilihat pada tabel dibawah ini; 

Tabel 2Mata pelajaran fiqih 

Standar kompetensi Kompetensi dasar Alokasi waktu 

1. tata cara 

Memahami 

penyembelihan, 

qurban, dan aqiqah 

1.1 Menjelaskan ketentuan 

penyembelihan 

binatang 

1.2 Menjelaskan ketentuan 

qurban 

1.3 Menjelaskan ketentuan 

aqiqah 

1.4 Mempraktekan tata cara 

qurban dan aqiqah 

12 jam pelajaran (6 

x pertemuan) 

2. Memahami tentang 

mu’amalah 

2.1 Menjelaskan ketentuan 

jual beli 

2.2 Menjelaskan ketentuan 

qirad 

10 jam pelajaran (5 

x pertemuan) 
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2.3 Menjelaskan jenis-jenis 

riba 

2.4 Mendemonstrasikan 

ketentuan pelaksanaan 

jual beli, qirad dan riba 

3. memahami 

mu’amalah diluar 

jual beli 

3.1 Menjelaskan ketentuan 

pinjam-meminjam 

3.2 Menjelaskan ketentuan 

utang-piutang, gadai, 

dan borg 

3.3 Menjelaskan ketentuan 

upah 

3.4 Mendemonstrasikan 

ketentuan-ketentuan 

harta tata cara 

pelaksanaan pinjam-

meminjam, utang-

piutang, gadai, dan 

borg serta pemberian 

upah 

8 jam pelajaran (4 x 

pertemuan) 

4. Melaksanakan tata 

cara perawatan 

jenazah dan ziarah 

qubur 

4.1 Menjelaskan ketentuan 

tentang pengurusan 

jenazah, ta’ziah, dan 

ziarah qubur 

4.2 Menjelaskan ketentuan 

harta si mayat (waris) 

4.3 Mempraktikan tata cara 

pengurusan jenazah 

8 jam pelajaran (4 x 

pertemuan) 

 

 


